Informatie voor patiënten

Afdeling voor ouderen
met gedragsproblemen bij dementie

ouderen 65+
opnameafdeling Lutgardis
dienst ouderenpsychiatrie
campus Kortenberg

De behandelend arts verwees je naaste door naar Lutgardis, een
afdeling van de dienst ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven op
campus Kortenberg.
Lutgardis is een opnameafdeling voor ouderen met matige tot
ernstige dementie waar gedragsmoeilijkheden op de voorgrond
staan. Het kan gaan om onrust of een verstoord dag-nachtritme,
soms om agressie, wanen, hallucinaties, valse herkenningen of
achterdocht. Gedragsveranderingen die veel onzekerheid met
zich meebrengen, en waarvoor een tijdelijke opname op een
gespecialiseerde afdeling noodzakelijk is, om de achterliggende
oorzaak en de meest aangewezen behandeling te bepalen.

Wat je mag verwachten
Een team van artsen, psychologen, diverse therapeuten en ver
pleegkundigen, neemt op intensieve wijze de zorg voor je naaste op.
De opnameduur varieert, maar kan in totaal enkele maanden duren.
Na een reeks onderzoeken komt het team tot een verfijnde diag
nose en stelt het een behandelplan op, in overleg met de familie.
Minstens om de drie weken vindt een uitgebreid overleg plaats.
Finaal wordt gezocht naar de beste optie na ontslag: terug naar
huis – eventueel mits extra ondersteuning – of misschien een dag
centrum of een alternatieve woonvorm. Na de opname blijft ook
ambulante zorg in het ziekenhuis mogelijk.

Medische zorg
Indien er tijdens de opname bijkomende medische (lichamelijke)
zorg nodig blijkt, blijft die gewaarborgd. UPC KU Leuven beschikt
op campus Kortenberg over een medisch centrum met huisartsen,
neurologen en een tandarts. Je kan er ook terecht voor medische
beeldvorming: radiologie, echografie, doppler of mammo
grafie. Daarnaast werkt UPC KU Leuven intensief samen met de
medische diensten van UZ Leuven op campus Gasthuisberg.
Bezoekuren
10.00 - 11.30 uur en 15.00 - 19.30 uur
Route en parkeren
Het station van Kortenberg ligt op tien minuten wandelen en bus
lijn 358 Brussel-Leuven heeft een halte aan campus Kortenberg.
Er is een ruime gratis parking.
Contact
02 758 0 758
lutgardis@upckuleuven.be
dr. Rob Van Buggenhout — verantwoordelijke psychiater
02 758 07 17 — rob.vanbuggenhout@upckuleuven.be

Marc Durnez — hoofdverpleegkundige
02 758 07 59 — marc.durnez@upckuleuven.be

Annick Huyens — sociaal werker
02 758 07 62 — annick.huyens@upckuleuven.be

campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
T +32 2 758 05 11
campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
T +32 16 34 80 00
www.upckuleuven.be
info@upckuleuven.be
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